
ABJA GÜMNAASIUMI ÜLDTÖÖPLAAN 2018/19

Õppeaasta 2018/2019

1. Riigieksamite vormid ja ajad
1) eesti keel (kirjalik) – 22. aprill 2019. a;

2) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 23. aprill 2019. a;

3) eesti keel teise keelena (suuline) – 23.–25. aprill 2019. a;

4) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 6. mai 2019. a;

5) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 7.–10. mai; 13. mai 2019. a;

6) matemaatika (kirjalik) – 24. mai 2019. a.

2. Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad
1) eesti keel (kirjalik) – 3. juuni 2019. a;

2) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 3. juuni 2019. a;

3) eesti keel teise keelena (suuline) – 3.–5. juuni 2019. a;

4) matemaatika (kirjalik) – 10. juuni 2019. a;

 5) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses 

või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2019. a;

Järeleksam - 17.juuni 2019.a.

3. Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad
(1) 3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) eesti keel/vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 8. mai 2019. a;

2) matemaatika (kirjalik) – 15. mai 2019. a.

(2) 4. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:

1) loodusõpetus (kirjalik) – 2. oktoober 2018. a.

(3) 6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) eesti keel/eesti keel teise keelena (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 14. mai 2019. a;

2) matemaatika (kirjalik) – 21. mai 2019. a;

3) vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 29. mai 2019. a.

(4) 7. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:

1) loodusõpetus (kirjalik) – 25. september 2018. a.

4. Õppeperioodide ajad
I trimester - 01.09 - 30.11.2018

II trimester - 03.12.2018 - 08.03.2019

III trimester - 11.03-07.06.2019

Kooli peamised eesmärgid 2018/19 õppeaastal

1. Õpilase arengu tagamine ning individuaalsete vajaduste ja võimetega arvestamine.

1.1.  Andeka õpilase toetamine - ettevalmistamine olümpiaadideks, ainekonkurssideks ja võistlusteks.

1.2. Õpilaste individuaalsetest vajadustest lähtuva õppe korraldamine. Koostöö tõhustamine koolivälise nõustamismeeskonnaga.

1.3. Eakohase, elulähedase, arendava ja positiivselt mõjuva õpikeskkonna loomine õppetunnis.

2.  Tundide efektiivsuse tõstmine, õpitulemuste parendamine.

2.1. Õpetajate osalemine erinevatel koolitustel (sisekoolitused, ainealased ja e - koolitused).

2.2. Digiseadmete ja -keskkondade intensiivsem kasutamine õppetöös. Digioskuste arendamine.

2.3. Õpetajate koolitamine digitaalsete õppematerjalide koostamiseks ja nendega töötamiseks.

2.4. Kodukoha inimeste mälestuste jäädvustamine ja vaatamisväärsuste uurimine õpilaste 

koduloolistes uurimustes, loov- ja uurimistöödes.

2.5. Gümnaasiumi õppesuundade muudatuste sisseviimine.

2.6. Õppetööst osavõtu jälgimine ja meetmete rakendamine puudumiste vähendamiseks.

2.7. Noorte ettevõtlikkuse arendamine.

2.8. Õpilaste  käitumise jälgimine ja kultuurse käitumise kasvatamine.

3. Õpilaste kaasamine huvitegevusse.

3.1. Õpilasesinduse töö toetamine ning õpilaste ettepanekutega arvestamine.

3.2. Huviringide töö analüüs.

4 . Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamine.

4.1. Kooli dokumentatsiooni kaasajastamine.

4.2. Koolikiusamise ennetamine.



5. Kooli tutvustamine sotsiaalmeedias.

5.1. Positiivne kooli kajastamine ja kooli maine tõstmine kaasaegsete infovahendite võimaluste kaasabil.

5.2. Kooli õppesuundade tutvustamine avatud uste päevadel.

5.3. Koostöö tõhustamine teiste Viljandimaa üldhariduskoolidega. Koostöö loomine kutse- ja kõrgkoolidega.

5.4. Vilistlaste kaasamine kooliellu.

TEGEVUSED AUG. SEPT. OKT. NOV. DETS. JAAN. VEEBR. MÄRTS APR. MAI JUUNI VASTUTAJAD

Õppenõukogu 29. 3. 21. 11. 5. /18. A. Agasild

õpetajad

Ühiskoolitused 26. 4. 26. A. Agasild

õpetajad

2018/19 sündmuste 29. A. Agasild

ja tööplaani kinnitamine õpetajad

Õpetajate x x x x x x x x x A. Agasild

infotunnid õpetajad

Töökavade x x T. Riet

lisamine ekooli õpetajad

Spordi- ja huvirin- x x C. Lõhmus - Erg

gide käivitamine ringijuhid

Spordi- ja huvirin- x x C. Lõhmus - Erg

gide töö analüüs ringijuhid

Õpilaste kodukorra x x x x x x x x x T. Riet

jälgimine A. Agasild

Arenguvestlustlused x x x x x x x x klassijuhatajad

lastevanematega

Trimestri hinnete 30. 08. 04. õpetajad

väljapanek  PK

Poolaasta hinded - G 18. 04. õpetajad

Aruannete 30. 18. 08. 04. T. Riet

esitamine klassijuhatajad

Tugimeetmete

määramine ja 21. 14. 04. 27. T. Riet, 

kasuteguri hindamine M. Raieste

toe vajadusega õpilastel 

Õppeedukuse ja x x x x x x x x x T. Riet

puudumiste jälgimine klassijuhatajad

Lastevanemate üld- A. Agasild

koosolek, klassi- 16. T. Riet

koosolekud klassijuhatajad
Aineühenduste 

koosolekud
x x x x

aineühenduste 

esimehed

Laiendatud 

juhtkonna 

koosolekud

x x x x x x

A.Agasild, 

T.Riet, 

C.Lõhmus - Erg, 

aineühenduste 

esimehed

ÕNNe koosolekud x x x x x x x x x

T.Riet, 

M.Raieste

Uurimistööde juhendajate 21. T. Riet

ja teemade valimine

Loov-ja  uurimistööde 14./15. T. Riet

kaitsmine

Kooli arvutivõrgu,

arvutite ja muude

IT vahendite korras- x x x x x x x x x x x K. Koort

hoid ja täiustamine

IT vahendite kasutamine x x x x x x x x x x K. Koort

õppetundides õpetajad

Avatud uste päev 12. A. Agasild

põhikooli lõpetajatele T. Riet
Lahtiste uste 

nädal 

õpetajatele

05.-

09.11

11.-

15.02

06.-

10.05

T. Riet

Töövihikute ja L. Lindvest

õpikute tellimine x A. Agasild

uueks õppeaastaks õpetajad

Õpilaste liiklus- x x x x x x x x x x A. Agasild

alane kasvatustöö klassijuhatajad

Eksamite valikud x x T. Riet

Eksamite x x x T. Riet

sooritamine klassijuhatajad

Tasemetööde x x x T. Riet

sooritamine õpetajad



Täiendav õppetöö x T. Riet

Arenguvestlused x x A. Agasild
õpetajatega T. Riet


